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Regeringsnotitie inzake de mogelijkheden voor een systeem van
«peer review» voor grondrechten in de Europese Unie

1. Inleiding

Naar aanleiding van het debat over de Staat van de Unie, dat op 2 oktober
2003 plaatsvond, is op voorstel van het Kamerlid Dittrich een motie
aangenomen waarin de regering gevraagd wordt te onderzoeken hoe
invulling kan worden gegeven aan een systeem van «peer review»
waarmee de naleving van de [Europese] Uniewaarden versterkt kan
worden.1 De Staatssecretaris voor Europese Zaken heeft in zijn reactie
aangegeven deze motie te beschouwen als een ondersteuning van het
regeringsbeleid en deze te zullen uitvoeren. Onderhavige notitie vormt de
weerslag van het door de Staatssecretaris voor Europese Zaken toege-
zegde onderzoek.

In deze notitie zal achtereenvolgens worden ingegaan op de volgende
onderwerpen: inhoud van de motie, de recente ontwikkelingen binnen de
Europese Unie, de plaats die «peer review» kan innemen in het kader van
die ontwikkelingen alsmede de afbakening van de activiteiten van de Unie
ten opzichte van vergelijkbare activiteiten van de Raad van Europa en de
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). De
notitie mondt vervolgens uit in een aantal voorlopige conclusies. Deze
conclusies kunnen niet anders dan van een voorlopige aard zijn, aange-
zien op dit ogenblik nog niet duidelijk is met welke voorstellen de Euro-
pese Commissie zal komen voor een nieuw Europees Mensenrechten-
agentschap, waartoe in december 2003 door de Europese Raad werd
besloten.

2. Inhoud motie

In de door de heer Dittrich ingediende motie wordt opgemerkt dat
momenteel geen gevolg wordt gegeven aan rapporten, van bijvoorbeeld
NGO’s, die wijzen op ongewenste ontwikkelingen met betrekking tot de
Uniewaarden in de lidstaten. Als een mogelijke oplossing van dit
probleem stelt de motie een systeem van zogenaamde «peer review»
voor. In het debat heeft de heer Dittrich ter onderbouwing van zijn motie
enkele gedachten en randvoorwaarden naar voren gebracht, die wat hem
betreft in de beschouwing moeten worden betrokken. Het zou moeten
gaan om een geïnstitutionaliseerde monitoring op het terrein van de
Uniewaarden in de vorm van een mensenrechtenpact. Dit pact moet
aanleiding geven tot een maatschappelijke discussie in de verschillende
landen, waaronder in de nationale parlementen. De monitoring zou
moeten plaatsvinden in de vorm van jaarlijkse, openbare rapportages
over de naleving van Uniewaarden in de lidstaten. Procedures als bedoeld
in artikel 7 VEU (toekomstig artikel I-58 van de ontwerpgrondwet) of het
statenklachtrecht als bedoeld in het Internationaal Verdrag inzake Burger-
lijk en Politieke Rechten (IVBPR) en het Europees Verdrag ter bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) acht
hij te zwaar, te repressief, te omslachtig en dientengevolge te lastig
toepasbaar. Het zou derhalve moeten gaan om een lichtere constructie
met een continu en preventief karakter, die evenwel indien nodig ook zou
moeten kunnen leiden tot het opleggen van sancties als berispingen en
boetes indien de Uniewaarden zouden worden overtreden. De heer
Dittrich heeft opgemerkt dat naar zijn mening de jaarlijkse
mensenrechtenrapporten van het Europees Parlement (EP) te zeer verpoli-
tiekt zijn om als basis voor een dergelijke monitoring te kunnen dienen.
Hij ziet daarom meer in een rapportage door een onafhankelijk observato-
rium, op basis waarvan «peer review» zou kunnen plaatsvinden.1 Tweede Kamerstukken 2003–2004, 29 201,
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3. Ontwikkelingen in de Europese Unie

3.1. Artikel 7 VEU

Sinds het Verdrag van Amsterdam heeft de Unie een toezichthoudende
taak ten aanzien van de eerbiediging van de gemeenschappelijke begin-
selen waarop de Unie is gegrondvest en gebonden is, de Uniewaarden.
Deze omvatten de mensenrechten en de fundamentele beginselen van de
rechtsstaat (artikel 6 VEU lid 1). Daartoe verleent artikel 7 VEU de instel-
lingen van de Unie bevoegdheden om op te treden in het geval van een
(dreigende) schending van de Uniewaarden. Het eerste lid, dat met het
Verdrag van Nice werd toegevoegd aan artikel 7 VEU1, voorziet in een
preventiemechanisme voor gevallen waarin een duidelijk gevaar voor
ernstige schending van Uniewaarden geconstateerd kan worden. De Raad
kan in dat geval passende aanbevelingen tot de lidstaat in kwestie richten.
Het tweede lid bevat vervolgens een sanctiemechanisme dat de Raad (in
de samenstelling van staatshoofden en regeringsleiders) de mogelijkheid
geeft in het geval van ernstige en voortdurende schending van Unie-
waarden sancties aan een lidstaat op te leggen. Dit kan schorsing van
bepaalde rechten van de betrokken lidstaat, met inbegrip van het stem-
recht in de Raad, inhouden. De Nederlandse regering deelt de opvatting
van de heer Dittrich dat, gelet op het zware karakter van het mechanisme,
de inzet van de in artikel 7 VEU genoemde sanctiemechanismen lastig is.
Het feit dat het hierbij gaat om een discretionaire bevoegdheid en niet een
verplichting van de Raad om aanbevelingen te doen of sancties op te
leggen, onderstreept het politieke karakter van artikel 7 VEU.2

Het artikel laat daarmee uitdrukkelijk de ruimte voor een diplomatieke
oplossing.

3.2. Commissiemededeling betreffende artikel 7 VEU

Op basis van artikel 7 VEU publiceerde de Europese Commissie op
15 oktober 2003 haar mededeling over de uitwerking van de daarin
genoemde mechanismen. Ook de Commissie erkent het politieke karakter
van artikel 7 VEU dat volgens haar juist de ruimte biedt voor een diploma-
tieke oplossing van de situatie die in de Unie zou ontstaan bij de vaststel-
ling van een ernstige en voortdurende schending van de Uniewaarden.

Deze constatering sluit aan bij de nadruk die de Commissie legt op
preventie. Zo is zij ervan overtuigd dat de toepassing van sancties niet
nodig zal zijn in de Unie van waarden, maar dat daarvoor wel van belang
is dat nadruk wordt gelegd op maatregelen die gebaseerd zijn op
preventie en op de strikte follow-up van de situatie in de lidstaten, op
samenwerking tussen de instellingen en met de lidstaten, alsmede op de
informatie en educatie van het publiek.

In de mededeling gaat de Commissie in het bijzonder in op de vraag hoe
de informatie over de situatie in de lidstaten kan worden verkregen. In dat
verband wijst de Commissie allereerst op het jaarlijks verslag van het
Europees Parlement over de situatie van de grondrechten in de Unie. Als
andere informatiebronnen noemt zij: verslagen van internationale organi-
saties, verslagen van NGO’s, rechtspraak van regionale en internationale
rechtscolleges en de bij de Commissie of het Europees Parlement inge-
diende klachten. De Commissie merkt tevens op dat zij intensief wil
(blijven) samenwerken met de Raad van Europa, in het bijzonder de
Commissaris voor de Rechten van de Mens, en met het maatschappelijk
middenveld.

De meeste aandacht gaat in de mededeling echter uit naar het in 2002
door de Commissie als proefproject opgerichte netwerk van deskundigen

1 Mede op basis van de ervaringen met de in
2000 aan Oostenrijk opgelegde sancties,
waren lidstaten de mening toegedaan dat de
Raad eerder zou moeten kunnen handelen,
namelijk al in geval van een dreiging van een
ernstige schending van Uniewaarden. Voorts
meenden lidstaten dat de Raad in plaats van
sancties ook de mogelijkheid zou moeten
hebben om aanbevelingen tot de betrokken
lidstaat te richten. Met het Verdrag van Nice
werden overigens ook de posities van het
Europees Parlement (dat een zelfstandig recht
van voorstel kreeg) en het Hof van Justitie (dat
bevoegd werd de correcte naleving van de
procedurele bepalingen van artikel 7 VEU te
beoordelen) uitgebreid.
2 In het verdrag tot vaststelling van een
Grondwet voor Europa wordt de in artikel 7
VEU vervatte procedure overgenomen in
artikel I-58. Weliswaar wijkt de tekst van het
nieuwe verdrag op onderdelen af van de tekst
van het huidige verdrag, maar gelet op de
«traveaux préparatoires» van de Europese
Conventie is niet beoogd om wijzigingen aan
te brengen in de bestaande procedure. De in
artikel 6 VEU vervatten waarden van de Unie
worden, in licht gewijzigde vorm, in
artikel I-2 overgenomen.
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dat als voornaamste taak heeft de voorbereiding van een jaarlijks verslag
over de situatie van de grondrechten in de Unie. Daarmee zou een nauw-
keurig beeld van de situatie per lidstaat kunnen worden verkregen. De
Commissie wenst dit netwerk te continueren en van een juridische basis
te voorzien. Teneinde de lidstaten nauwer bij deze activiteiten te
betrekken, stelt de Commissie voor dat in elk van de lidstaten speciale
contactpunten worden benoemd waarmee de Commissie informeel
overleg kan voeren over door het netwerk naar voren gebrachte punten.
De regering is niet op voorhand gelukkig met dit idee. Op dit ogenblik is
het netwerk van de Commissie nog een puur unilaterale aangelegenheid,
waarbij onduidelijk is op welke wijze de Commissie de verschillende
bestaande contactpunten heeft geselecteerd. Meer in het algemeen dreigt
het gevaar dat – hoe dergelijke contactpunten ook tot stand mogen komen
– er altijd twijfel zal zijn over de mate van objectiviteit, juist omdat een
contactpunt slechts uit één persoon bestaat. De regering verwacht dan
ook meer van een systeem waarbij het te ontwikkelen Europees
Mensenrechtenagentschap (waarvan mandaat en functie op dit moment
nog onduidelijk zijn) centraal zal staan. Hierop zal in de volgende para-
graaf nader worden ingegaan.

Zoals in het BNC-fiche over deze Commissiemededeling1 wordt vermeld,
hecht de Nederlandse regering waarde aan preventie van schending van
de gemeenschappelijke beginselen waarop de Unie is gegrondvest. Daar-
naast erkent de regering het recht van de Commissie om zich van de
nodige informatie te voorzien met het oog op haar rol conform artikel 7
VEU. Van belang is evenwel te constateren dat de Commissie haar
bevoegdheid deelt met het Europees Parlement en de lidstaten. Preventie
van schending van de gemeenschappelijke beginselen is derhalve een
onderwerp waarover ook in Raadskader procedures kunnen worden afge-
sproken. In dit verband acht de regering het onderzoek naar de mogelijk-
heid van de invoering van een «peer review» mechanisme van belang.

3.3. EU Mensenrechtenagentschap

Tijdens de bijeenkomst van 12–13 december 2003 heeft de Europese Raad
besloten het mandaat van het in Wenen gevestigde Europese
Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat uit te breiden
tot een Europees Mensenrechtenagentschap. De Europese Commissie
heeft in reactie daarop aangegeven met een voorstel voor aanpassing van
de verordening betreffende het Europese Waarnemingscentrum (verorde-
ning 1035/1997 van 2 juni 1997) te komen. Daarvoor zal de Commissie
eerst consultaties houden onder de lidstaten en NGOs met het oog op een
in het najaar van 2004 uit te brengen groenboek. Hierbij zal dan aandacht
moeten worden geschonken aan de gevolgen van het uitgebreide
mandaat alsmede aan een eventuele overlap tussen de activiteiten van
het netwerk van de Commissie en van het toekomstige agentschap.

4. Plaatsing van de gedachte van «peer review» binnen de
recente ontwikkelingen

Voordat ingegaan wordt op de plaatsing van de gedachte van «peer
review» binnen de recente ontwikkelingen in de Unie, is het van belang na
te gaan wat onder «peer review» moet worden verstaan. Bij een systeem
van «peer review» wordt op basis van gemeenschappelijk opgestelde
rapportages gesproken over de implementatie van onderling overeenge-
komen regels. Op dit ogenblik zijn er enkele voorbeelden van «peer
review» mechanismen die meer of minder met mensenrechten te maken
hebben.1 Dit werd u op 23 januari jl. toegezonden, zie
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4.1. Voorbeelden van «peer review»

Door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) wordt met behulp van zogenaamde landenexamens het economi-
sche beleid van de OESO-lidstaten onderzocht en beoordeeld. Op basis
van een conceptlandenrapport, opgesteld door het OESO-secretariaat,
vindt een landenexamen plaats. De tijdens het landenexamen gemaakte
kritische opmerkingen worden vervolgens verwerkt, waarna het landen-
rapport wordt vastgesteld. Met toestemming van de betrokken lidstaat
wordt het rapport vervolgens geheel of gedeeltelijk openbaar gemaakt. De
ervaring leert dat lidstaten de landenrapporten serieus nemen. Al tijdens
de opstelling van het conceptrapport vindt er intensief overleg plaats
tussen het OESO-secretariaat en de betrokken lidstaat. Voor de bespreking
van het rapport stuurt de betrokken lidstaat veelal een delegatie op hoog-
ambtelijk niveau.

Ook op het terrein van het anti-corruptie beleid bestaan er «peer review»
mechanismen. Door de OESO wordt de tenuitvoerlegging van de OESO
«Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in Interna-
tional Business Transactions» besproken in een speciale werkgroep die
bestaat uit vertegenwoordigers van de verdragspartijen. Op basis van
door de lidstaten zelf opgestelde rapportages worden de wettelijke bepa-
lingen ter uitvoering van het verdrag intensief besproken en wordt in de
tweede fase ook de feitelijke tenuitvoerlegging onderzocht. De discussies
in de werkgroep zijn openhartig en de rapporten die op basis van deze
discussies worden opgesteld, bevatten nauwgezette aanbevelingen die
door de lidstaten als gevolg van grote morele druk zeer serieus worden
genomen.

Ook de Group of States against Corruption (GRECO) van de Raad van
Europa kent «peer review» op het gebied van corruptiebestrijding. Ad hoc
expertgroepen onderzoeken de situatie in lidstaten en stellen aan de hand
daarvan evaluatierapporten op, die vervolgens worden aangenomen in
plenaire vergaderingen van GRECO. Indien een land niet voldoet aan tot
hem gerichte aanbevelingen, kan GRECO een openbare verklaring doen
uitgaan. Ook de evaluatierapporten van GRECO worden als serieuze
instrumenten ter verbetering van de situatie in de betrokken staten
beschouwd. Het verschil met het OESO-systeem is echter dat de begin-
selen waarop GRECO zich baseert politiek, en niet juridisch bindend zijn.

In het kader van de Europese Unie is ook een aantal mechanismen voor-
handen die als «peer review» kunnen worden aangemerkt. Het gaat
daarbij om mechanismen op het gebied van sociaal-economisch beleid
waarbij aan de hand van door de Commissie opgestelde rapporten of
door lidstaten opgestelde verslagen wordt toegezien op de tenuitvoerleg-
ging van de vastgestelde Gemeenschappelijke Richtlijnen voor Econo-
misch Beleid (artikel 99 VEG) en Werkgelegenheidsrichtsnoeren (artikel
128 VEG). Voorts wordt in het kader van de Lissabonstrategie via de open
coördinatie methode de voortgang getoetst die lidstaten maken ten
aanzien van de in het kader van de strategie overeengekomen doelstel-
lingen (o.m. pensioenen, sociale insluiting en onderwijs).

Deze voorbeelden laten zien dat een «peer review» mechanisme zeker
effect kan hebben op het nationale beleid van de betrokken lidstaten. De
morele druk die van het intergouvernementele overleg uit kan gaan, leidt
tot serieuze aandacht voor zowel de voorbereiding als de tenuitvoerleg-
ging van de landenrapporten. Er zijn geen vaste regels voor de informatie
waarop de «peer review» is gebaseerd. Aan de ene kant kunnen dit
rapporten zijn die de staten zelf aanleveren; aan de andere kant kunnen
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ook al dan niet door de staten benoemde experts de informatie
aandragen.

4.2. Een systeem van «peer review» voor naleving van Uniewaarden

De opgesomde voorbeelden van «peer review» zijn niet zonder meer over
te zetten op de discussie over de interne mensenrechtensituatie binnen de
Unie. Bij alle genoemde mechanismen gaat het immers om kwantificeer-
bare gegevens en concrete regelgeving. De waarden van de Unie of
mensenrechten zijn echter veel ruimere begrippen, waar tal van beleids-
terreinen bij betrokken kunnen zijn en waarbij ook lang niet altijd sprake
kan zijn van kwantificeerbare gegevens.

De kern van de motie Dittrich lijkt niet zozeer de vorm van het in te stellen
mechanisme te zijn, als wel de ontwikkeling van een forum voor debat
over de interne mensenrechtensituatie in de Unie om te voorkomen dat
de mechanismen uit artikel 7 VEU door de Raad zouden moeten worden
aangewend. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat tijdige discussie over de
informatie inzake het beleid van de lidstaten voorkomt dat vastgesteld
wordt dat sprake is van «een duidelijk gevaar voor een ernstige schen-
ding» of van «een ernstige en voortdurende schending» van waarden van
de Unie. De inrichting van een apart juridisch instrument acht de regering
daarbij niet nodig; de in artikel 6 VEU neergelegde Uniewaarden dienen
als toets. De regering begrijpt de motie overigens zo dat onder de
waarden van de Unie zoals deze in artikel 6 VEU zijn neergelegd niet ook
wordt verstaan het Handvest van de Grondrechten (zoals dat in deel II van
het ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa wordt
beschreven). Dit Handvest richt zich immers tot de instellingen van de
Unie en alleen tot de lidstaten voor zover zij Unieregelgeving toepassen.
Bij een systeem van «peer review» gaat het echter over de toetsing aan de
Uniewaarden van nationaal optreden van de lidstaten.

De oprichting van een Europees Mensenrechtenagentschap kan bij een
dergelijke toetsing van groot belang zijn; het is daarbij naar mening van
de regering niet nodig dat aan dat agentschap bevoegdheden worden
gegeven tot het nemen van juridisch afdwingbare beslissingen. Een
dergelijk agentschap zou op een zo objectief mogelijke wijze informatie
over de situatie in de lidstaten kunnen verzamelen en daarover periodiek,
bijvoorbeeld jaarlijks, rapporteren. In de geest van de motie Dittrich is het
vervolgens van belang dat in Raadskader aan dergelijke rapportages
voldoende aandacht geschonken wordt en er een inhoudelijk debat
ontstaat over de naleving van de Uniewaarden door de individuele
lidstaten. Daarnaast kan uiteraard ook het Europees Parlement op basis
van zijn bevoegdheden met de Raad in discussie gaan over door het
agentschap opgestelde rapportages en kunnen dergelijke rapporten
besproken worden in het nationale parlement.

5. Afbakening van activiteiten van de Unie met de Raad van
Europa en de OVSE

Zowel de Raad van Europa als de OVSE kennen verschillende mecha-
nismen die toezien op de naleving van mensenrechten.1 Deze zijn echter
niet als «peer review» in strikte zin te beschouwen. Hoewel zowel de
lidstaten van de Raad van Europa en van de OVSE bij bepaalde gelegen-
heden spreken over de implementatie van mensenrechtenstandaarden,
ontbreekt met name een gemeenschappelijk en eenvormig opgestelde
rapportage.

Naast de klachtenprocedures voor staten en individuele burgers bij het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg kent

1 Omdat de nadruk in dit onderzoek op
Europa ligt, worden de mensenrechten-
mechanismen van de Verenigde Naties (VN)
buiten beschouwing gelaten.
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de Raad van Europa verschillende monitoringsprocedures met behulp
waarvan wordt toegezien op de naleving van de toetredingscriteria en de
(algemene en specifieke) verplichtingen die op basis van het statuut en
conventies op lidstaten berusten.1 Ook kent de Raad van Europa sinds
1999 een Mensenrechtencommissaris. Deze heeft in hoofdzaak als taak de
educatie over en bewustzijn van mensenrechten binnen de lidstaten te
bevorderen, de bevordering van de effectiviteit van mensenrechten en het
identificeren van tekortkomingen in het recht of de praktijk van lidstaten
met betrekking tot de normerende instrumenten van de Raad van Europa.
Te dien einde bezoekt de Mensenrechtencommissaris lidstaten, brengt
rapporten uit en doet aanbevelingen.

Het toezicht op de naleving van mensenrechten behoort ook tot de taak-
stelling van de OVSE. De door lidstaten aangegane verplichtingen in het
kader van de zogenaamde «menselijke dimensie» vormen onderwerp van
open discussie tussen regeringsvertegenwoordigers, internationale orga-
nisaties en niet-gouvernementele organisaties tijdens de jaarlijkse Imple-
mentatiebijeenkomst. Uit deze bijeenkomst kunnen aanbevelingen voor
de OVSE voortvloeien. Daarnaast kent de OVSE een tweetal mecha-
nismen, te weten het Weense mechanisme en het Moskou-mechanisme,
die de mogelijkheid bieden problemen met of schendingen van verplich-
tingen onder de menselijke dimensie aan de orde te stellen. Bij het
Weense mechanisme ligt de nadruk op het uitwisselen van informatie en
bilateraal overleg tussen twee of meer deelnemende staten van de OVSE
terwijl het Moskou-mechanisme de mogelijkheid biedt om een expert-
missie naar een bepaalde staat te sturen om een oplossing van een
gerezen probleem op het gebied van de menselijke dimensie te bevor-
deren.

Daar ook de Raad van Europa en de OVSE een rol spelen op het gebied
van mensenrechten, is het van belang te waken voor onnodige overlap
tussen de activiteiten van deze organisaties en de activiteiten van de Unie
op het gebied van mensenrechten. In het bijzonder dient de huidige
samenwerking tussen de Unie en de Raad van Europa op het werkterrein
van het huidige Waarnemingscentrum niet in gevaar te worden gebracht;
de Raad van Europa is thans vertegenwoordigd in het management board
van het Waarnemingscentrum. Een dergelijke constructie zou bij voorkeur
moeten blijven gehandhaafd ook nadat het Waarnemingscentrum plaats
heeft gemaakt voor het Europees Mensenrechtenagentschap. Ook
verdient de constatering van de Commissie aandacht dat samengewerkt
moet worden met de door de Raad van Europa ingestelde Commissaris
voor de Rechten van de Mens. Nauwe samenwerking van het toekomstige
Mensenrechtenagentschap met de Raad van Europa en de OVSE, zowel
bij het vergaren van informatie als bij het uitvoeren van hun activiteiten,
acht de regering dan ook van groot belang.

6. Conclusies

De regering hecht grote waarde aan een effectief toezicht op de naleving
van Uniewaarden en de aandacht voor de preventie van schendingen
daarvan, mede omdat de Unie onlangs met tien nieuwe lidstaten is uitge-
breid en toekomstige uitbreidingen in voorbereiding zijn. De stabiliteit van
de democratische instellingen en de eerbiediging van de grondrechten
zijn niet alleen belangrijke criteria voor toetreding tot de Unie; het is zaak
dat deze waarden Uniebreed gewaarborgd blijven. Stabiliteit en de effec-
tieve waarborging van de fundamentele rechten zijn belangrijke pijlers
waarop het wederzijdse vertrouwen berust dat aan de basis ligt van de
samenwerking binnen de Unie. Voorts is het mensenrechtenbeleid een
belangrijk onderdeel van het externe beleid van de Unie. Een effectief
toezicht op de naleving van de mensenrechten in de Unie heeft een posi-

1 Een speciaal ingestelde werkgroep heeft op
30 april jl. een rapport (documentnummer
CM(2004)77) over de parameters waarbinnen
een nieuwe overkoepelende vorm van thema-
tische monitoring in het Comité van Ministers
van de Raad van Europa kan plaatsvinden. Het
is echter nog niet geheel duidelijk hoe de
thematische monitoring van de Raad van
Europa er in de toekomst uit zal komen te
zien.
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tieve uitstraling naar buiten toe en versterkt daarmee de Unie waar het het
externe mensenrechtenbeleid betreft.

De regering wil graag meedenken over constructieve en effectieve
middelen teneinde een dergelijk toezicht te optimaliseren. Hierbij kan een
systeem van «peer review» zeker van nut zijn omdat met een dergelijk
systeem morele druk op lidstaten mogelijk sneller en meer effect kan
sorteren dan de thans voorhanden zijnde formele vormen van toezicht.
Bovendien beoogt een dergelijk systeem van «peer review» schendingen
van Uniewaarden veeleer vroegtijdig te signaleren en te voorkomen in
plaats van te bestraffen; er zou dus al in een vroeg stadium kunnen
worden ingegrepen. Zolang evenwel onduidelijk is hoe de Commissie het
Mensenrechtenagentschap wenst in te vullen, is het voor de regering niet
goed mogelijk reeds nu aan te geven op welke wijze een systeem van
«peer review» kan worden ingepast. Daarom is de regering van mening
dat eerst het door de Commissie uit te brengen groenboek betreffende het
Europees Mensenrechtenagentschap dient te worden afgewacht. Pas
daarna kan een besluit worden genomen over de precieze rol die «peer
review» kan spelen en de wijze waarop daaraan invulling kan worden
gegeven. De regering zal u op de gebruikelijke wijze van de ontwikke-
lingen betreffende het Europees Mensenrechtenagentschap op de hoogte
stellen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 201, nr. 10 8
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Nederland Voorzitter van de Europese Unie

Toespraak van mevrouw Rita Verdonk, minister voor Vreemdelingenzaken en 

Integratie van Nederland, namens de Europese Unie  OSCE-Conferentie inzake 

tolerantie en de strijd tegen racisme,Vreemdelingenhaat en Discriminatie

13 september 2004 , Brussel

Mijnheer de Voorzitter,

Ik ben vereerd om vandaag namens de Europese Unie hier een toespraak te kunnen 

houden.Een Unie  die wordt bepaald door zijn gehechtheid aan de beginselen van 

vrijheid en democratie.En door Haar  respect voor de rechtsstaat, de mensenrechten 

en de fundamentele vrijheden.De EU is gebouwd op deze principes nadat Europa de 

verschrikkingen van  oorlog had meegemaakt, racisme en onverdraagzaamheid. Zij 

13 september 2004

PC.DEL/811/04

[NEDERLANDS]
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zijn het resultaat van onze inspanningen om  een einde te maken aan de repressie 

van duizenden jaren van strijd en binnen Europa.We hebben onze les geleerd.Maar 

er zijn nieuwe uitdagingen voor onze maatschappij in dit tijdperk  van de globalisering 

voor stabiliteit en vrede, de EU moet de  fundamentele beginselen bevorderen en 

beschermen in de vorm van tolerantie,non-discriminatie.Zowel in haar interne en 

haar externe beleid.Tolerantie en anti-discriminatie en gelijkheid zijn volledig 

verankerd in het institutionele kader van Europa.Dit  kader werd verder versterkt in 

juni, toen de Europese Raad het ontwerp heeft aangenomen  “Grondwet  voor 

Europa”  met inbegrip van een Handvest van de grondrechten.De Europese Unie 

heeft altijd  deze rechten  actie gepromoot binnen de OSCE, de Raad van Europa en 

de Verenigde Naties. Alle 25 EU-lidstaten  bijvoorbeeld, zijn  partijen bij het VN-

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van racisme en  discriminatie.Te 

verwijzen naar  de vele verklaringen, besluiten en resoluties aangenomen of 

anderszins ondersteund.Dit institutioneel kader zou een bron van tevredenheid 

moeten worden.De wereld waarin we leven is vaak  anders. De mensenrechten 

worden nog steeds geschonden,ondanks al onze inspanningen.Discriminatie op 

grond van kleur, ras en de nationale of etnische afstamming manifesteren zich nog 

steeds op grote schaal in het OSCE-gebied. En veel van deze slachtoffers hebben 

ook te lijden  onder ongelijke behandeling op grond van religie, sociale afkomst, 

geslacht ,om er maar enkele te noemen.Ik roep alle deelnemende Staten op om 

unaniem onze inspanningen  te  volgen inzake het elimineren van racisme. 

Vaststellen van een juridisch kader is belangrijk, maar het is niet genoeg. We moeten 

ons doel richten op concrete actie.En om te beginnen, moeten we doorgaan in de lijn 
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van het kader en de instrumenten in het voorbeeld van de mandaten van Maastricht, 

Parijs, Berlijn  en hopelijk Brussel.Een aantal concrete stappen zijn reeds 

genomen.Deze inspanningen werpen thans vruchten af.En natuurlijk, verdienen ze 

ook aandacht.Zo hecht de EU duidelijk veel belang aan bestrijding van racisme, 

rassendiscriminatie discriminatie, vreemdelingenhaat en intolerantie.In navolging 

daarvan,zijn we begonnen met het opzetten van het  EU Monitoring 

Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat in Wenen.De Europese 

Raad besloot vorig jaar om met de totstandkoming van dit centrum dit als een echt 

bureau voor de mensenrechten voor de EU aan te merken.Het Centrum ondersteunt 

de de EU middels het verstrekken van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare 

informatie en gegevens over racisme, xenofobie, islamofobie en antisemitisme.Deze 

informatie helpt de  lidstaten om maatregelen vast te stellen en te formuleren voor 

beleid ter bestrijding van deze vormen van intolerantie.Aldus hebben de meeste van 

de EU-lidstaten  een nationaal actieplan tegen racisme in navolging  van de VN-

wereldconferentie in Durban. In Nederland hebben de diverse ministeries hun 

krachten gebundeld om het Nederlandse concept voor te bereiden En natuurlijk is er 

de OSCE’s sterke positie op dit gebied.Wij waarderen de wijze waarop de  huidige 

Bulgaarse voorzitter de strijd heeft aangespannen .Tolerantie en non-discriminatie, 

een   van de centrale thema’s van dit jaar.We hebben de resultaten al gezien tijdens 

de bijeenkomst in Berlijn  en die  in Parijs  over racisme en anti-semitisme op het 

internet.Een ander goed voorbeeld van concrete actie is van de OSCE’s  poging ter 

verbetering van  verzameling van gegevens gebaseerd op feitelijke analyses, 

accurate rapporten en betrouwbare Maastrichtse OSCE informatie.De Ministeriële 
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bijeenkomst vroeg de ODIHR deze taak over te nemen.Ik vertrouw erop dat die 

succes zal boeken.We moeten beseffen  dat wat we nu bespreken.We verwachten 

dat, als het ODIHR  het Maastrichts initiatief zal uitvoeren, zij nauw zal samenwerken 

met het EUMC.En de Europese Unie Haar samenwerking zonder enig voorbehoud 

zal bieden.Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de  Raad van Europa, de 

Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie en de  Verenigde Naties.De 

kwestie is te belangrijk voor  overlappende inspanningen of - nog erger – verschil van 

mening erover te krijgen Integendeel, een nauwe samenwerking en het gebruik van 

de comparatieve voordelen en specifieke ervaringen van elke organisatie zal ook 

bijdragen tot een optimaal resultaat.Ten slotte, wanneer het gaat om concrete actie, 

zijn wij dankbaar aan de Belgische regering voor de gulheid in het organiseren van 

deze conferentie. We hopen dat deze conferentie in Brussel zal leiden tot  weer een 

belangrijke stap in OSCE’s voortdurende strijd om discriminatie te elimineren. 

Ondanks deze positieve stap van concrete acties, is het nog steeds nodig om na te 

denken over de toekomst.Te denken over hoe we omgaan met de Europese en 

wereldwijde ontwikkelingen. In dit opzicht moeten we erkennen dat we de afgelopen 

jaren werden geconfronteerd met een aantal minder positieve ontwikkelingen - in alle 

55-  van onze deelnemende staten.Ik wil graag  in het bijzonder drie hiervan 

noemen.Als eerste, terrorisme vormt een dubbele bedreiging.Het plegen van 

terroristische daden zijn daden van haat. Daarnaast vormt de strijd tegen het 

terrorisme,grote uitdagingen voor de burgerlijke vrijheden en de mensenrechten. Ik 

vraag  u zich bewust te zijn van het risico  bij het identificeren,dat we moeten 

oppassen dat door vermoedens en beschuldigingen niet groepen van de bevolking 
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buiten de maatschappij worden gezet.Ten tweede, zijn we getuige van een groeiend 

aantal migranten.Ze komen via een aantal kanalen legaal en illegaal. Immigrant 

status mag nooit een grond zijn voor discriminatie, en we moeten zorgvuldig in onze 

afwegingen om dit te voorkomen. Aan de andere kant, het proces van  de integratie 

van de eerste, tweede en derde generaties kan worden verbeterd. We moeten meer 

investeren in aandacht voor sociale cohesie in onze maatschappij - geen 

gemakkelijke taak-  in een diverse samenleving.Om dit met succes te  kunnen 

doen,moeten we spanningen tussen groepen op een open en transparante wijze 

aanpakken.Ten Derde, zijn er weer nieuwe gevallen van kwaadaardig  anti-semitisme 

bekend geworden.De conferentie in Berlijn identificeerde een plan van actie tegen 

anti-semitisme, maar we moeten verder kijken op de weg met het oog op versterking 

van onze hoofddoelen.

 Mijnheer de Voorzitter,

Vinden van oplossingen voor deze ontwikkelingen schijnen gecompliceerd. Maar alle 

vormen van discriminatie moet worden aangepakt als we  vrijheid, gelijke rechten 

respect voor iedereen willen. Er is geen hiërarchie van discriminatie en intolerantie. 

Alle vormen van  intolerantie hebben rechtstreeks invloed op mensen , zij zijn 

degenen die  er onder lijden.De Europese Unie hecht groot belang aan een 

gezamenlijke inspanning in de strijd tegen alle vormen van onverdraagzaamheid, 

racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie.De kwestie staat hoog op de  de 

agenda van de Europese beleidsmakers.En het vinden van de meest geschikte 

manier om er mee om te gaan is niet gemakkelijk. Net als onverdraagzaamheid, de 

bestrijding ervan in vele vormen zoals o.a. voorlichting en  
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bewustmakingscampagnes zijn dringend nodig. Wetshandhavers moeten zich 

bewust zijn van de onaanvaardbare vormen en er effectief mee omgaan.Maar in 

onze strijd moeten we niet blind zijn voor de diepere sociale en culturele problemen 

die een voedingsbodem voor racisme en andere vormen van intolerantie creëren. We 

moeten deze problemen erkennen.Hoewel er nooit een excuus is voor discriminatie 

en racisme, moeten we beseffen dat  dialoog en partnerschap nodig zijn als we willen 

dat mensen ermee leren leven  samen in vrede,en dat moet van twee zijden 

komen.Alle partijen zijn nodig en moeten alle krachten bundelen  in een 

gemeenschappelijke strijd tegen alle vormen van intolerantie en discriminatie.Dit jaar 

zal onze grote uitdaging voor de komende jaren voor de EU en de individuele 

lidstaten, maar ook voor de OSCE als geheel. 

 Dank U.



Het Europese geweten en het totalitarisme 

P6_TA(2009)0213 

Resolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over het Europese geweten en het 
totalitarisme 

(2010/C 137 E/05) 

Het Europees Parlement, 

— gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties, 

— gezien resolutie 260 (III) A over genocide van 9 december 1948 van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties, 

— gezien de artikelen 6 en 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 

— gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

— gezien Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 28 november 2008 betreffende de bestrijding van 
bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht ( 1 ), 

— onder verwijzing naar Resolutie 1481 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 
25 januari 2006 over de noodzaak van internationale veroordeling van de misdaden van totalitaire 
communistische regimes, 

— gezien zijn verklaring van 23 september 2008 over het aanwijzen van 23 augustus als de dag van 
herdenking van de slachtoffers van zowel het stalinisme, als het nazisme ( 2 ), 

— onder verwijzing naar zijn talrijke resoluties over democratie en de eerbiediging van de fundamentele 
rechten en vrijheden, met inbegrip van zijn resolutie van 12 mei 2005 over de zestigste verjaardag van 
het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa op 8 mei 1945 ( 3 ), zijn resolutie van 23 oktober 2008 
over de herdenking van de Holodomor ( 4 ) en zijn resolutie van 15 januari 2009 over Srebrenica ( 5 ), 

— gezien de in diverse delen van de wereld opgerichte waarheids- en rechtvaardigheidscommissies, die 
diegenen die onder de vele voormalige autoritaire en totalitaire regimes hebben geleefd, hebben geholpen 
hun geschillen achter zich te laten en zich met elkaar te verzoenen, 

— gezien de verklaringen van zijn Voorzitter en de fracties op 4 juli 2006 70 jaar na de staatsgreep van 
Franco in Spanje, 

— gelet op artikel 103, lid 4, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat geschiedkundigen het erover eens zijn dat volledig objectieve interpretaties van histo
rische feiten onmogelijk zijn en dat objectieve historische beschrijvingen niet bestaan; verder over
wegende dat professionele geschiedkundigen desalniettemin wetenschappelijke instrumenten gebruiken 
om het verleden te bestuderen en daarbij zo onpartijdig mogelijk proberen te zijn, 

B. overwegende dat geen enkel politiek orgaan of politieke partij het monopolie heeft op het interpreteren 
van de geschiedenis, en dat partijen niet kunnen claimen objectief te zijn, 

C. overwegende dat officiële politieke interpretaties van historische feiten niet door middel van meerder
heidsbesluiten van parlementen moeten worden opgelegd; verder overwegende dat een parlement geen 
wetten kan maken voor het verleden,
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D. overwegende dat één van de hoofddoelstellingen van het Europese integratieproces het waarborgen van 
respect voor fundamentele rechten en de rechtstaat in de toekomst is; verder overwegende dat de 
artikelen 6 en 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie passende mechanismen voor het ver
wezenlijken van deze doelstellingen bevatten, 

E. overwegende dat verkeerde interpretaties van de geschiedenis tot een beleid van uitsluiting kunnen 
leiden, en zo haat en racisme kunnen aanwakkeren, 

F. overwegende dat de herinnering aan Europa’s trieste verleden levend moet worden gehouden om de 
slachtoffers in ere te houden, de daders te veroordelen en de basis te leggen voor een verzoening die op 
de waarheid en herdenking stoelt, 

G. overwegende dat miljoenen slachtoffers in de 20e eeuw in Europa door totalitaire en autoritaire regimes 
zijn gedeporteerd, gevangen gezet, gefolterd en vermoord; overwegende dat desalniettemin moet worden 
erkend dat de holocaust uniek was, 

H. overwegende dat de dominante historische ervaring in West-Europa het nazisme was en dat de landen in 
Midden- en Oost-Europa zowel het nazisme als het communisme hebben meegemaakt; verder over
wegende dat het begrip van de dubbele erfenis van dictatuur van deze landen moet worden bevorderd, 

I. overwegende dat de Europese integratie van begin af aan een reactie vormde op niet alleen het leed dat 
door de twee wereldoorlogen werd aangericht en de nazi-tirannie die tot de holocaust leidde, maar ook 
op de expansie van het totalitarisme en de ondemocratische communistische regimes in Midden- en 
Oost-Europa, en tevens een middel was om de grote verdeeldheid en vijandschap in Europa door 
samenwerking en integratie te overbruggen en om de oorlog te beëindigen en de democratie in Europa 
veilig te stellen, 

J. overwegende dat het Europese integratieproces een succes kan worden genoemd en tot de opbouw van 
een Europese Unie heeft geleid waarvan de landen van Midden- en Oost-Europa die vanaf het einde van 
WO II tot in de vroege jaren negentig onder communistische regimes hadden geleefd, thans deel 
uitmaken, en overwegende dat de eerdere toetreding van Griekenland, Spanje en Portugal, die geleden 
hebben onder langdurige fascistische regimes, ertoe bijgedragen heeft de democratie in Zuid-Europa 
veilig te stellen, 

K. overwegende dat Europa niet kan worden verenigd tenzij het erin slaagt een gemeenschappelijk begrip 
van zijn geschiedenis te vormen, het nazisme, het stalinisme en de fascistische en communistische 
regimes als een gezamenlijk erfgoed te erkennen, en een eerlijk, diepgaand debat op gang te brengen 
over hun misdaden van alle totalitaire regimes in de afgelopen eeuw, 

L. overwegende dat het herenigde Europa in 2009 de twintigste verjaardag viert van de val van de 
communistische dictaturen in Midden- en Oost-Europa en van de Berlijnse Muur, hetgeen aanleiding 
zou moeten zijn voor zowel een sterker bewustzijn van het verleden als een erkenning van de rol van 
democratische burgerinitiatieven, en tevens de aanzet zou moeten geven tot een versterking van het 
saamhorigheidsgevoel en de cohesie, 

M. overwegende dat het belangrijk is diegenen te herdenken die zich actief tegen het totalitarisme hebben 
verzet en het verdienen om vanwege hun toegewijdheid en hun trouw aan idealen, hun eer en hun moed 
als helden van het totalitaire tijdperk in het bewustzijn van de Europeanen te worden gegrift, 

N. overwegende dat het vanuit het perspectief van de slachtoffers niets uitmaakt welk regime hen om het 
even welke reden van hun vrijheid heeft beroofd, gemarteld of vermoord heeft, 

1. betuigt zijn respect voor alle slachtoffers van de totalitaire en ondemocratische regimes van Europa en 
betuigt zijn dank aan al degenen die tegen de tirannie en onderdrukking gestreden hebben; 

2. getuigt er andermaal van dat een vreedzaam en welvarend Europa dat gegrondvest is op waarden zoals 
de eerbiediging van de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de eerbie
diging van de mensenrechten, hem na aan het hart ligt; 

3. beklemtoont dat het belangrijk is de gedachtenis aan het verleden levend te houden omdat verzoening 
zonder waarheid en herdenking niet mogelijk is en bevestigt andermaal dat het eendrachtig stelling neemt 
tegen elke vorm van totalitarisme van welke ideologische achtergrond dan ook; 

4. wijst erop dat de laatste misdaden tegen de menselijkheid en de laatste genocide in Europa nog in juli 
1995 plaatsvonden, en dat we voortdurend op onze hoede moeten blijven om ondemocratische, xenofobe, 
autoritaire of totalitaire ideeën en tendensen te bestrijden;
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5. benadrukt dat de herinnering aan de misdrijven van totalitaire en ondemocratische regimes in Europa 
alleen levend kan worden gehouden door de documentatie en getuigenissen van Europa’s woelige verleden 
te steunen, aangezien geen verzoening zonder herdenking mogelijk is; 

6. betreurt het dat de toegang tot documenten van persoonlijk en wetenschappelijk belang twintig jaar na 
de ineenstorting van de communistische dictaturen in Midden- en Oost-Europa in sommige lidstaten nog 
steeds ten onrechte wordt beperkt; roept alle lidstaten op echt alles in het werk te stellen om de betrokken 
archieven open te stellen, met inbegrip van de archieven van de voormalige veiligheidsdiensten, geheime 
politie en inlichtingendiensten, hoewel erop moet worden toegezien dat dit proces niet voor politieke 
doeleinden wordt misbruikt; 

7. veroordeelt alle misdrijven tegen de menselijkheid en de grootschalige schendingen van de mensen
rechten door alle totalitaire en autoritaire communistische regimes met kracht en op ondubbelzinnige wijze; 
betuigt de slachtoffers van deze misdrijven en hun familieleden zijn medeleven met, begrip voor en 
erkenning van hun leed; 

8. wijst erop dat de volkeren van Europa er door vrijwillig te kiezen voor de Europese integratie als een 
model van vrede en verzoening blijk van hebben gegeven zich te willen inzetten voor een gedeelde 
toekomst en dat de Europese Unie een bijzondere verantwoordelijkheid draagt om niet alleen in maar 
ook buiten de Europese Unie de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat te 
bevorderen en te waarborgen; 

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten zich verder in te spannen om de geschiedenis van Europa beter 
te onderrichten en het historisch succes van de Europese integratie en het scherpe contrast tussen het 
tragische verleden en de vreedzame en democratische maatschappelijke orde van de Europese Unie van 
vandaag te benadrukken; 

10. is van mening dat het op passende wijze in stand houden van historische herinneringen, een 
algemene herevaluatie van de geschiedenis van Europa en een pan-Europese erkenning van alle historische 
aspecten van het moderne Europa de Europese integratie zal versterken; 

11. verzoekt de Raad en de Commissie in het licht hiervan de activiteiten te steunen en te behartigen van 
niet-gouvernementele organisaties - zoals Memorial in de Russische Federatie - die zich actief bezighouden 
met het onderzoek naar en het verzamelen van documenten die verband houden met de misdrijven die 
onder Stalin zijn begaan; 

12. herhaalt zijn permanente steun voor versterking van de internationale justitie; 

13. verzoekt om oprichting van een Platform Europese nagedachtenis en Europees geweten, dat steun 
moet bieden voor de vorming van netwerken en de samenwerking tussen nationale onderzoeksinstituten die 
zich specialiseren in de geschiedenis van het totalitarisme, en voor het opzetten van een Europees docu
mentatiecentrum/herdenkingsmonument voor de slachtoffers van alle totalitaire regimes; 

14. dringt aan op versterking van de bestaande relevante financiële instrumenten voor steun voor 
professioneel historisch onderzoek naar de hierboven vermelde gebeurtenissen; 

15. dringt erop aan 23 augustus uit te roepen tot een pan-Europese dag voor het herdenken van de 
slachtoffers van alle totalitaire en autoritaire regimes die moet worden gekenmerkt door waardigheid en 
onpartijdigheid; 

16. is ervan overtuigd dat met de openbaarmaking en beoordeling van de misdaden van de totalitaire 
communistische regimes uiteindelijk wordt gestreefd naar verzoening, die bereikt kan worden door het 
aanvaarden van verantwoordelijkheid, het vragen om vergeving en het bevorderen van een proces van 
morele vernieuwing; 

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de parle
menten van de lidstaten, de regeringen en parlementen van de kandidaat-lidstaten, de regeringen en parle
menten van de met de Europese Unie geassocieerde landen en de regeringen en parlementen van de leden 
van de Raad van Europa.
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Brussel, 11 februari 2009

IFUD of Human Rights
Po.box 324
NL- 56604H Geldrop

Ter attentie van de heer J.P. van den V/ittenboer, Voorzitter

Geachte heer,

V/ij hebben uw brief van 27 januai 2009 en de bijlagen daarbij goed
ontvangen.

U verwijst daarin naar artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie, en met name het eerste lid daarvan. Die bepaling verleent evenwel
geen recht van initiatief aan de Raad van de Europese Unie, die de erin
neergelegde bevoegdheden slechts kan uitoefenen op voorstel van eenderde
van de lidstaten, het Europees Parlement of de Commissie.

Wij sturen u dan ook uw documentatie terug, zodat u die desgewenst nog
passend kunt gebruiken.

Hoogachtend,

Hoofd van de Eenheid Coórdinatie
Juridische dienst

Thérèse BLANCHET



VERDRAG VAN DE EUROPESE UNIE ARTIKEL 29

TITEL VI
BEPALINGEN INZAKE POLITIËLE EN JUSTITIËLE 
SAMENWERKING IN STRAFZAKEN

Artikel 29

Onverminderd de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap is het doel 
van de Unie de burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid een hoog niveau van zekerheid te verschaffen door de 
ontwikkeling van gezamenlijk optreden van de lidstaten op het gebied van
politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en door voorkoming en 
bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat.


